MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I”
Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Cod 010027
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, JURIDIC ȘI RESURSE UMANE
Tel./fax: 4021-312.01.08 http://www.bcub.ro

Se aprobă
Director General,

Anunț privind organizarea procesului de consultare a pieței

B.C.U. „Carol I” inițiază un proces de consultare a pieței în vederea identificării unei
soluții tehnice de dotare cu noi echipamente audio – video sau repararea echipamentelor actuale
(echipamente audio – video, sistem de traducere simultană, ecrane de proiecție) exploatate cu
ocazia diverselor evenimente ce au loc în Aulă, Salonul Carol I și Sala de Consiliu și care sunt
foarte vechi și care au un grad mare de uzură.
1. aspectele supuse consultării, descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură
tehnică, financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia bibliotecii în raport cu
care se organizează respectiva consultare; Aspectele supuse consultării constau în
identificarea celei mai bune soluții tehnice de înnoire, optimizare /upgrate și sau
mentenanță a echipamentelor ce deservesc sălile unde au loc evenimentele. Specificațiile
tehnice ale echipamentelor existente vor fi atașate anunțului de consultarea a pieței:
Detaliile tehnice ale sistemului audio-video
aflat în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
AULA B.C.U. „CAROL I”
1. Sistem de traducere simultană
DIGITON
-receptor IR – 100 buc
 AYP 307: Receptor infraroşu pentru 7 limbi cu baterie NI-MH, căşti
-radiatoare IR
 AYP 3001: Radiator infraroşu (10W) 300-450 m3
-pupitru pentru interpreţi – 3 buc.
 HEP 303
2. Video proiector
INFOCUS LP-850
 Lumeni: 4500
 Rezoluţie nativă: 1024x768
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Diagonala maximă imagine (m) 7,62
Diagonala minimă imagine (m) 0,76
Reproducere culori (milioane) 16,7
Putere consumată (W): 430
Nivel zgomot (dB): 40
3. Ecran de proiecţie
DA-LITE Ascender
 230 VAC, 50 Hz, 1,3 AMP
 Montat pe podea
 Tensionat
 Format video
 Raport aspect 4:3
 Dimensiune ecran (cm): 305(h) x 405(l)
4. Mixer ALLEN&HEATH PA20
5. DVD Player E-BODA DVX-777USB
6. Behringer MX882 ULTRALINK PRO 8-Channel Splitter/Mixer – 2 buc.
7. Microfon fix SHURE - 2 buc.
Model MX412
8. Microfon wireless SENNHEISER – 6 buc.
Model G2
9. Lavaliera wireless SENNHEISER – 4 buc.
10. Amplificator Mach Audio
Model MA500
11. Boxe pasive EMINENCE – 2 buc.
12. STAIRVILLE DDS-405 DMX Dimmer & Switcher
13. STAIRVILLE DDC-6 DMX Controller
14. Lumini
 Proiector SCENA 300/500 – 2 buc.
 Proiector EUROLITE – 2 buc.
SALON CAROL I
1. Mixer MACKIE 1402-VLZ PRO
2. Microfon wireless SENNHEISER
 Model G2 – 3 buc.
 Model G1 – 2 buc.
3. Boxe active MACKIE SRM 350 – 2 buc.
4. Videoproiector CHRISTIE LX380
5. Ecran de proiecție tripod

2. descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza
interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia B.C.U. „Carol I”:
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a. operatorii economici interesați pot vizita amplasamentul (BCU Carol I, strada
Boteanu nr.1, sector 1) în perioada 20.03.2017 – 10.04.2017, în intervalul orar:
luni – joi: 10.00 – 14.00, vineri: 10.00 – 12.00;
b. pentru vizitarea amplasamentului, operatorii economici sunt rugați să își anunțe
intenția telefonic, cu o zi înainte de data programării, având în vederea faptul că,
în spațiile în care se află echipamentele respective se organizează zilnic
evenimente;
c. operatorii economici pot transmite B.C.U. „Carol I” opinii, sugestii sau
recomandări cu privire la aspectele supuse consultării conform pct. 4 din
prezentul anunț;
3. adresa de internet unde sunt publicate toate informaţiile cu privire la procesul de
consultare a pieţei;
a. anunțul privind organizarea procesului de consultare a pieței, inclusiv aspectele
supuse consultării va fi publicat atât în S.E.A.P., cât și pe site-ul bibliotecii:
www.bcub.ro secțiunea TRANSPARENȚĂ.
4. modalitatea de transmitere a opiniilor, sugestiilor sau recomandărilor cu privire la
aspectele supuse consultării:
a. în formă printată la sediul B.C.U. „Carol I” din strada Boteanu nr.1, la Biroul
Comunicare și Relații Publice,
5. date de contact pentru vizitarea amplasamentului:
a. Mihai Ciobănescu, Biroul Comunicare și Relații Publice, telefon 0724345700,
adresa de mail: mihai.ciobanescu@bcub.ro
6. termenul până la care se transmit propunerile persoanelor juridice interesate în cadrul
procesului de consultare: în perioada 20.03.2017 – 10.04.2017
În sensul art. 139 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, orice operator
economic interesat poate transmite B.C.U. „Carol I” opinii, sugestii sau recomandări cu privire
la aspectele supuse consultării, utilizând formele şi mijloacele de comunicare precizate în
anunţul privind consultarea.
B.C.U. „Carol I” poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite,
în cazul în care le consideră relevante.
B.C.U. „Carol I” poate organiza întâlniri cu fiecare persoană/organizaţie, în cadrul cărora
se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au
transmis.
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